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Tidningen Islandshunden ges ut av SIFK, 
Svenska Isländsk Fårhund Klubben. 
Varje år ges 4 nummer ut. Material till 
tidningen mailas till redaktionen.

Ansvarig utgivare:
Ingbritt Sannel   

Redaktionen:
Ursula Brehmer
Mail: tidningen@islandshunden.se

Grafiker:
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Vill du ha med en annons i tidningen så 
hjälper vi dig gärna med layout. Maila dina 
önskemål och uppgifter till: 
annons@islandshunden.se
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Övriga funktioner i klubben

Klubbansvarig avel:
May Britt Sannerholt
Mail: avel@islandshunden.se

Klubbansvarig vallning:
Louise Westerberg
Mail: vallning@islandshunden.se

Klubbansvarig lydnad/agility/rally:
Elisabet Idefelt
Mail: lydnad@islandshunden.se

Klubbansvarig mentalbeskrivning:
Susanne Rosén
Mail: mh@islandshunden.se

Utställningsansvarig:
Ingbritt Sannel
Mail: utstallning@islandshunden.se

Medlemsansvarig:
Johanna Beijer
Mail: medlemsarenden@islandshunden.se

Valberedning:
Kent Gunnarsson - sammankallande 
Mail: valberedning@islandshunden.se

Webansvarig:
Ingbritt Sannel
Mail: web@islandshunden.se

Medlemsavgift för 2013:
Medlem i Sverige: 300 SEK
Familjemedlem: 50 SEK
Medlem utanför Sverige: 376 SEK
Här kan du betala in din medlemsavgift: 
BankGiro: 156-9870
IBAN: SE24 8000 0832 1200 4443 0544
BIC: SWEDSESS
Märk din betalning med namn och adress!

Nyhet! Om du hellre vill ha din tidning 
som pdf på e-mail så hör av dig till 

medlemsarenden@islandshunden.se

På gång i framtiden...
 Den 28 september arrangerar SIFK en 
inofficiell utställning för samtliga raser i 
Borås. Alla medlemmar är välkomna att 
delta som funktionärer och ställa ut sina 
hundar.   
Helgen 11-13 oktober är det kurs i vallning  
med Ewa Karlsson Mybrink.
MH hålls den 12 oktober på Ulricehamns 
Brukshundsklubb
Den 26 oktober är det vallanlagsbeskrivning.
7-8 december har SIFK en rasmonter på 
Stockholm Hundmässa. Kom och hälsa på 
oss!  
Vid årsskiftet är det dags att betala in 
medlemsavgiften för 2014. 

Mer information om detta hittar ni här i tidnin-
gen, på klubbens hemsida och på vår Facebook-
sida!

I detta nummer...
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Nu är den härliga hösten här. Finns det något som är så härligt som en promenad med 
hundarna en klar och vacker höstdag, lagom varmt och underbara färger i naturen? En IF 
passar i alla klimat men just höstfärgerna klär våra hundar extra bra tycker jag. Våra hun-
dar älskar att få följa med i skogen och de hjälper oss att hitta i skogens skafferi. Under 
sommaren är de duktiga på att hitta, men också äta av det som finns, blåbär, smultron och 
hallon tillhör favoriterna, men höstens svampar får vi ha för oss själva.
Styrelsearbetet rullar på och vi har också klarat av en av årets höjdpunkter, specialutställ-
ningen, denna gång i Katrineholm. Tack alla som hjälpte till på olika sätt att göra den till 
en fin dag. Den kan ni läsa mer om här i tidningen. Nu väntar höstens aktiviteter med träf-
far på olika håll i landet, vallkurs och vallanlagsbeskrivning och så småningom rasmonter 
på Älvsjöutställningen. 
Vårt internationella samarbete inom ISIC är viktigt och mötet i höst blir en ny erfarenhet 
för mig som ordförande och jag återkommer i nästa nummer om det. Det lär bli ett spän-
nande möte i Köpenhamn 25-27 oktober. Flera av våra ISIC- medlemsländer har, liksom 
vår klubb, bytt ett antal medlemmar i styrelserna och har nya ordföranden. I vår lilla ras 
är det mycket viktigt att vi håller liv i det samarbete som byggts upp under åren som gått 
och att vi lär av de erfarenheter som samlats. Där har vi som är nya ett stort ansvar.
I styrelsen hoppas vi också att den Inofficiella utställning vi genomför i 28 september i 
Borås skall ge oss lite inkomster så att vi ytterligare kan förbättra klubbens ekonomi. Men 
vi behöver fortfarande öka vårt medlemsantal, där kan ni alla göra en insats genom att 
värva nya medlemmar.

Hösthälsningar

Ingbritt Sannel, ordförande SIFK
Mail: ordforande@islandshunden.se

Ordföranden har ordet...

Ingbritt 
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Nyheter i klubben!

Några nyheter har tillkommit sedan sist. Här presenteras de och har ni frågor 
kring detta så hör gärna av er till styrelsen.

- Klubben har tidigare i år bytt bank. Detta innebär att det gamla PlusGirot inte 
längre finns. Tänk på detta när du ska betala in något till klubben eller betala 
din medlemsavgift vid årsskiftet. Det nya BankGirot är: 156-9870

- En fototävling är utlyst! Läs mer om detta här i tidningen på sidan 40.

- MH arrangeras av klubben i höst. Läs mer om detta här i tidningen på sidan 27.

- Vallanlagsbeskrivningen är framflyttad till lite senare i höst. Se vidare på sidan 17.

- Datum för årsmötet är satt till den 2 mars 2014. Vi är som vanligt på Örebro 
Brukshundsklubb och alla medlemmar är varmt välkomna. Mer om detta hittar 
ni på klubbens hemsida och i nästa nummer av tidningen.

- Vi vill tillslut påminna om att en ny medlemssida har skapats på klubbens 
hemsida. Här kan man som är medlem hitta information som endast berör 
medlemmar i klubben. För att komma in på den krävs ett lösenord som man 
som medlem får tillgång till genom tidningen och att maila webansvarig på 
web@islandshunden.se 
Lösen för 2013 är: SIFK2013sifk          

Gosi och Bliki badar en skön sommarkväll. Foto: Börje Josefsson
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Jag hoppas att ni alla har haft en skön som-
mar och att ni nu har en härlig höst att se 
fram emot. Min sommar blev lite ovanligt 
trevlig eftersom att vi fick barn i juni. Som 
ni säker förstår ändras prioriteringarna lite 
och jag hoppas att ni har överseende med 
om det tar någon dag mer än vanligt för 
mig att besvara mail just nu. 
 
När det gäller medlemsantalet så har jag 
bra nyheter. Som jag nämnde i förra num-
ret av tidningen så är trenden när det gäller 
antalet nytillkomna medlemmar i klub-
ben positiv. Under detta år har nu 75 nya 
medlemmar tillkommit och jag hoppas att 
ni som är nya ska trivas i klubben. Vi som 
varit med lite längre finns tillhands när det 
gäller att svar på frågor och hjälpa till med 
praktiska råd för dig som ägare till denna 
härliga hundras. Vi hoppas också att den 

här medlemstidningen ska finnas som ett 
fint inslag i ditt hundägarliv. 

Nu när hösten kommer så har klubben flera 
trevliga aktiviteter. Mer om detta hittar ni 
här i tidningen, på klubbens hemsida och 
på Facebook för er som använder detta 
forum. Men den stora händelsen under 
denna hösten är den inofficiella utställnin-
gen i Borås som klubben annordnar. Vi vill 
verkligen uppmana alla medlemmar som 
vill och kan att komma dit och hjälpa till. 
Det kommer att bli en bra dag med många 
deltagare och det behövs många hjälpande 
händer. Detta innebär också en bra inkomst 
för klubben och i framtiden kommer vi att 
kunna hålla bättre medlemsträffar runt om 
i landet. Välkommen att delta!   

Johanna Beijer, medlemsansvarig SIFK
Mail: medlemsarenden@islandshunden.se 

Om medlemskap...

Johanna 

Nya medlemmar hälsas välkomna!

Vi hoppas att ni ska trivas i klubben!

Berit Andersson, Lindesberg
Terese Andersson, Sundborn
Inga-Lill Bartak, Djurhamn 
Sara Bremberg, Sorsele
Lone Bruhn, Tostared
Annelie Czerapowicz, Göteborg
Rebecka Dahlbom, Stockholm
Susanne Edén, Mellerud
Monika Eek, Höllviken
Rebecka Ehrstedt, Eskilstuna
Tina Eklund, Vallentuna
Rikard Hultström, Norrtälje
Christina Jansson, Säffle
Kerstin Karlsson, Norsborg

Tommy Kreivi-Sandell, Bottnaryd
Lisa Lindman, Norrköping
Josefine Ljungh, Norrtälje
Andreas Möller, Önnestad
Ole Anders Nielsen, Ölstykke - Danmark
Annika Nilsson, Huddinge
Lennart Nilsson, Uddevalla
Annika Nordmark, Östersund
Mina Nyberg, Önnestad
Linda Olsson, Degeberga
Johanna Reutermo, Linköping
Ulla Stockberg, Finspång
Kajsa Wahlberg, Mullsjö
Stefan Åslund, Uppsala
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Antal anmälningar till vår inofficiella utställning i Borås har överträffat 
våra förväntningar! Detta blir en stor utställning med ca. 250 
anmälda hundar av olika raser och det innebär också en stor 

inkomst på ca. 22.000:- till klubbkassan. I och med att antalet 
deltagare är större än vad vi förväntat kommer det också behövas 
fler som hjälper till. Vi hoppas att du som vill och kan kommer till 

Borås den 28 september.  

För vidare information hör av dig till Sussi Rosén på 
0708-75 23 33

sekreterare@islandshunden.se

Välkomna att delta!

Vi hoppas att ni ska trivas i klubben!

Nya BPH banor

Från början fanns sju banor för BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund) 
runt om i landet och under året har ytterligare fem nya banor tillkommit. Mer 

information om var de första sju banorna finns samt information om BPH hittar du 
på SKKs hemsida www.skk.se. 

De nya banorna och arrangörerna är:
Grans Naturbruksgymnasium, Norrbotten
 Strandvallens hundskola, Västerbotten
 Söderhamns Kennelklubb, Hälsingland

 Aneby Brukshundklubb, Småland
Gården i Nyåker, Uppsala län.

Nytt från SKK!

Positivt resultat!
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 Klubbhelg med Specialutställning 
i Katrineholm 2013

Det var en härlig klubbhelg i Katrineholm 
i början av augusti. Många medlemmar 
deltog på utställningen och en ny lyd-
nadsgren för klubben introducerades i år, 
rallylydnad. 

Redan lördag den 3 augusti startade några 
av våra klubbmedlemmar sina aktiviteter 
på Katrineholms Brukshundklubb. 
5 ekipage med 4 ägare startade i den 
officiella rallylydnadstävlingen som också 
skulle utgöra underlag för att utse klubbens 
första inofficiella Rallylydnadsmästare. Alla 
ekipage fick möjlighet att tävla 2 gånger 
och bästa resultat skulle räknas, oavsett 
vilken klass man startade i.
Det var en glödande het dag, årets var-
maste enligt SMHI, men våra Islänningar 
med förare kämpade tappert i den otroliga 
värmen! 
Här är resultaten från klubbmästerskapets 
tävlingar i Katrineholm den 3 augusti:
 

Förmiddag: 
Elisabet Idefelt med Diljas Gosi Fagur 94 p 
och 3:e plats
Therese Luthman med Brytarspetzens Aedi 
Spoason 87 p och en 4:e plats
Fortsättningsklass: 
Nina Hellström med Astanvinur Eyvindur, 41 
p och en 27:e plats
Avancerad: 
Largo’s Yssa med Kristina Berggren, 73 p och 
en 11 plats
Largo’s Ymur med Kristina Berggren, 67 p 
och en 14 plats

Eftermiddag: 
Diljas Gosi Fagur med Elisabet Idefelt, 76 p 
och 3:e plats
Brytarspetzens Aedi Spoason med Therese Lu-
thman, 88 p och en 4:e plats
Fortsättningsklass: 
Astanvinur Eyvindur med Nina Hellström, 76 
p och en 9:e plats
Avancerad: 
Largo’s Yssa med Kristina Berggren, 70 p och 
en 9 plats
Largo’s Ymur med Kristina Berggren, 68 p 
och en 12 plats

Rallydeltagarna Elisabeth, Therese, Nina och 
Kristina tillsammans med domare Ambjörn.
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Då varje deltagande hunds bästa resultat 
räknades in i klubbmästerskapet så blev 
årets klubbmästare Diljas Gosi Fagur med 
Elisabeth Idefeldt, 

1. Diljas Gosi Fagur med Elisabeth Idefeldt
2. Brytarspetzens Aedi Spoason med Therese 
Luthman
3. Astanvinur Eyvindur med Nina Hellström
4. Largo’s Yssa med Kristina Berggren
5. Largo’s Ymur med Kristina Berggren

Rallylydnaden hade dragit ut på tiden så 
när utställare började anlända för gemen-
sam grillning och förberedelser för morgonens 
utställning var det lite trångt en stund, 
men det löste sig fint, vi fick till och med 
igång en grillglöd så småningom och hade 
en trevlig stund tillsammans, men någon 
diskussion om RAS, som ingått i planer-
ingen, blev det inte läge för. De flesta var 
trötta och behövde vila efter sommarens 
varmaste dag. 
Så kom då dagen för årets klubbutställning, 
även den i härligt sommarväder, men lite 
svalare var det efter nattens åskväder. 
Katrineholms BHK erbjöd gott om plats för 
både utställare och åskådare vare sig man 
önskade skugga eller sol. 

Vi började med en stunds ringträning på 
morgonen för de som önskade och kl 11 
började domare Ambjörn Lindqvist bedöm-
ningen där de tre deltagande hanvalparna 
var först ut innan den officiella delen av 
utställningen startade. Det var nästan lika 
många hanar som tikar som deltog i årets 
utställning och då hälften var avklarat hade 
vi en lunchpaus som gav tid för utdelning 
av priserna till Klubbmästaren och övriga 
i Rallylydnaden samt en lottdragning med 
många fina priser.
Efter lunch var det tikarnas tur att visa 
upp sig för domaren. Detta år hade vi flera 
veteranhundar med i utställningen, både på 
han- och tiksidan. . En av veterantikarna 
placerade sig också som 3.e bästa tik to-
talt.  Det är härligt att se hur väl vår ras 
håller sig pigg och välmående långt upp i 
åldrarna

Kristina och Largo’s Ymur tävlar för fullt

Elisabeth och Diljas Gosi Fagur mitt i en uppgift
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Så här valde vår domare att placera hun-
darna:

BIR/BIS blev Tellusdream Blidur
BIM blev Ástvinur Isafold
Bästa veteran: Ullälvas Geira
Bästa valp: Tellusdream Islakkur
Bästa uppfödargrupp: Tellusdream
 
BhKl hade följande hundar: 
Tellusdream Blidur, Tellusdream Askur, Isar, 
och Girdir
BtKl hade följande hundar: 
Ástvinur Isafold, Svenska Engårdens Idunn, 
Ullälvas Geira och Tellusdream Grembla

Alla deltagande hundars resultat finns på  
SKK:s Hunddata

När man vänder hem efter en utställning 
så gör man det nog ofta med lite blandade 
känslor, vi har ju alla den ”bästa hunden” i 
våra egna ögon och det är kanske inte alltid 
domaren delar vår uppfattning, men man 
bör komma ihåg att det är dagsformen och 
just denna domarens åsikt man fått ta del 
av. Det är viktigt att man kan lyssna och se 
på sin hund och försöka förstå vad doma-
rens ord står för och lära sig mer om hur 
bedömningen går till. Särskilt för de som 
ägnar sig åt avel är det viktigt att kunna se 
sina hundars goda och dåliga sidor så att 

Utställningens vinnare:
BIR Tellusdream 
Blidur med handler 
Maria Babkin och BIM 
Àstvinur Isafold med 
ägare/handler Ulrika 
Bjursten-Gunnarsson 
tillsammans med 
domare Ambjörn 
Lindqvist.

Ursula Brehmer tar emot pris för bästa valp

Bertil Sannel med BIR-veteran Ullälvas Geira och
Jannicke Lindwall-Öster med BIM-veteran Ulvdalens 
Odinn tar emot sina priser.
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aveln kan drivas i rätt riktning i förhållande 
till rasstandarden. Vår domare skall utifrån 
sin kunskap om rasen avgöra i vilken grad 
hundarnas utseende gör det möjligt för 
dem att vara den gårds- och vallhund som 
beskrivs i rasstandarden. Rasstandarden 
slår fast hur en hund ska se ut för att på 
bästa sätt kunna utföra uppgifterna. Den 
beskriver idealhunden i varje ras avseende 
storlek, färg, kroppsbyggnad, svansföring, 
benställning, bett och så vidare. På utställ-
ning vinner den hund som domaren anser 
ligger närmast idealet.
Men det är ju inte helt säkert att resultatet 
blir det samma för en annan domare ett 
annat år, det är det som gör det så spän-

Nästa års medlemshelg och 
utställning är i Norrtälje 

2-3 augusti.
Välkomna dit! 

Bertil Sannel med veteranen Ullälvas Geira 
och Ava Tiitus med veteranen Ullälvas Gerpla 
väntar i skuggan på sin tur att få komma 
in i ringen. 
Denna varma dag gällde det att hitta skugga 
som vid denna stuga där man såg ut över 
hela utställningsringen.Årets prisbord för lotteriet. Det var många 

som suktade efter den fina brevlådan, gjord 
av Josefin af Klinteberg. 

Bläddra vidare så hittar du fler 
bilder alla hundar som var med.

nande att delta varje år. Så välkomna nästa 
år till Norrtälje med vår rasexpert Hans-Åke 
Sperne som domare!

Text: Ingbritt Sannel
Bilder: Ingbritt Sannel, Bettan Folkesson 
och Ursula Brehmer

Kerstin och Tomas Anderson stolta ägare av 
årets BIR Tellusdream Blidur
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Här kommer bilder på de hundar som deltog 
på utställningen och även de som var på besök 

under dagen. 

Àstvinur Eyvindur
S43325/2004

Àstvinur Fafnir 
S63493/2005

Àstvinur Fengur
S63494/2005

Àstvinur Ìsafold
SE53183/2010

Àstvinur Kátur Silfurgeisli
SE37606/2012

Àstvinur Kria Glitbrá
SE37608/2012

Birna
SE37249/2011

Brytarspetzens Aedi Spoasson 
SE30631/2011

Aslan
S11694/2007

Brana
SE59939/2010

Adair Askurson
SE42962/2012

Aska
SE32871/2013
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Brytarspetzens Dúfa
S48399/2006

Brytarspetzens Hetja Pratadóttir 
SE30631/2011

Brytarspetzens Milla Fjálarsdóttir 
SE47916/2010

Brytarspetzens Perla Ingisdóttir 
SE34429/2001

Brytarspetzens Smyrill Pratason 
S30259/2008

Brytarspetzens Sigód Smyrillsson 
SE43931/2012

Diljas Frenja Aradís
SE31461/2013

Diljas Góa Freyja
S16058/2008

Diljas Gosi Fagur
S16055/2008

Embla
SE60615/2010

Gáski
S23636/2006

Garri
SE49449/2010
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Konungsbergets Eizra Askurson 
SE20749/2013

Konungsbergets Lendi Askurson 
SE20752/2013

Konungsbergets Viggo Askurson
SE20748/2013

Largo’s Yssa
S33396/2006

Largo’s Ymur
S33395/2006

Mon Gårds Ayla
S65234/2008

Snjófells Loki
S13141/2009

Girdir 
S23637/2006

Glita
SE26294/2010

Hilding 
SE26295/2010

Isar
SE49448/2010

Ishildurs Eizo 
SE13166/2012

Ishildurs Foppa
SE13167/2012

Iskristallens Laki
SE33224/2010

Rodiaud
S26871/2007
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Tildra
SE18927/2012

Stefsstells Eirika
SE17443/2013

Stefsstells Paradís
SE50821/2011

Svenska Engårdens Idunn
SE50636/2010

Svenska Engårdens Steina 
S64814/2006

Tellusdream Bessa
S54640/2007

Tellusdream Askur
S20276/2006

Tellusdream Blidur
S54637/2007

Tellusdream Falki
SE36004/2010

Tellusdream Frosti
SE36003/2010

Tellusdream Glampi
SE30066/2011

Tellusdream Islakkur
SE20738/2013

Tellusdream Grembla
SE30069/2011

Ullälvas Geira
S32615/2004

Tildras Orka
S23377/2001
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Ulvdalens Odinn
S30595/2002

Vestanvindur Ásta-Litla Orradóttir 
SE54779/2010

Virkur’s Brac Colason 
SE39971/2012

Virkur’s Durc Colason
SE39972/2012

Virkur’s Ebra Coladottir
SE39974/2012

Wadsteinas Stássa Glitbrá
S53360/2001

Kennel Àsvinur i uppfödarklass Kennel Tellusdream i uppfödarklass

Vi tackar alla som var med och gjorde 
denna helg till en trevlig upplevelse.

Nu ser vi fram emot nästa 
års medlemshelg!

Ullälvas Gerpla
S32616/2004
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Anvisningarna finns på skyltar med 3-5 
meters avstånd som både visar vägen och 
vad som ska genomföras. På skylten kan 
det exempelvis stå ”360 grader höger”, 
”slalom”, ”sitt”, ”ligg” eller ”skicka över 
hinder”. Totalt finns det cirka 70 moment 
i fyra klasser: Nybörjare, Fortsättning, 
Avancerad och Mästare. Föraren får under 
tävlingen inte röra sin hund, men däremot 
gärna uppmuntra genom att ropa, klappa i 
händerna eller på annat sätt heja på. Ral-
lylydnad är inte lika påfrestande för hun-
den som vissa andra prov och tävlingar kan 
vara, så även unga hundar och äldre hun-
dar och förare kan delta. Förare som har 
någon form av funktionshinder är också 
välkomna att delta i tävlingar. Tävlingsba-
nan består av 12-20 moment som ofta är 
delar ur traditionell lydnad men i högre 
klasser förekommer även andra moment 
som tex snurra vid sidan.  I nybörjarklassen 
hålls hunden kopplad hela tiden. I högre 
klasser är hunden okopplad samtidigt som 
det blir sammansatta moment.  Momenten 
ska dessutom kunna genomföras på föra-
rens båda sidor.

Kursen vi gick var på 5 gånger där vi varje 
gång fick gå en kort bana med förra gångens 
moment sedan gick vi igenom och övade 
på nya moment så att vi förare skulle veta 
vad varje skylt betydde och hur den skulle 
genomföras. Så var vi plötsligt klara och 
jag anmälde oss till rallylydnad i Katrine-
holm, som också visade sig vara årets 
klubbmästerskap! Totalt var det över 200 
startande, varav 5 islänningar, alla hun-
darna tävlade både på förmiddagen och 
eftermiddagen. 2 av hundarna startade i 
nybörjarklassen, en i fortsättningsklass och 
2 i avancerad klass. Det var pirrigt och jag 
trodde nog inte att vi skulle få ett godkänt 
resultat. Varje hund börjar med 100.0 p 
och får sedan poängavdrag för eventuella 

Rallylydnad  
- en sport för islänningar!
Hur fungerar då rallylydnad? Här får ni 
veta mer om denna sport som snabbt ökar 
i Sverige.

Vi började träna vanlig lydnad redan när 
Aedi var valp och nu i våras ville vi ha en ny 
utmaning.  Därför bestämde vi oss för att 
gå en kurs i rallylydnad.  Då vi övat ganska 
mycket vanlig lydnad var det inte så svårt. 
Vissa moment var helt nya och krävde lite 
mer träning men mest var det roligt. 
Men vad är då rallylydnad? Jo, rallylydnad 
är en fartfylld sport som hela familjen kan 
delta i. Det handlar mindre om stenhård 
dressyr och mer om att umgås och ha roligt 
tillsammans med sin hund under avslapp-
nade former.

Rallylydnad är en ganska ny hundsport 
som innebär att man genom glädje,  kom-
munikation och samarbete ta hund och 
förare genom en bana. Rally betyder inte 
att det går fort utan att hunden “kör” en 
bana medan du som förare är “kartläsare”. 

Så här kan skyltarna se ut
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jarklassen, i skrivande stund har vi precis 
diskvalificerat oss från en tävling (det var 
matte som glömde bort sig och rörde hun-
den), men om några helger är vi på det 
igen och hoppas ta det sista kvalificerande 
resultatet - sen är det dags att börja lära 
sig nya moment för att tävla i fortsättning-
sklassen. 

Känner du dig sugen på att testa rallylyd-
nad? Sök upp närmsta klubb och testa, det 
är jättekul för både unga och gamla.

Lycka till!

Mail: therese.luthman@gmail.com

fel, för kvalificerande resultat krävs 70.0 p. 
Men det gick riktigt bra. Det enda som vi 
tappade stora poäng på var att Aedi trodde 
han skulle sitta när vi skulle snurra 360 
grader vänster. Men vi fick 2 kvalificerande 
resultat denna dag. På dagens första 
bedömning så fick vi denna kommentar 
från domaren: “Ni visar att alla raser pas-
sar för rallylydnad. KUL!” Så nu behöver vi 
bli fler islänningar som tävlar i denna roliga 
sport. 
Vi saknar ett kvalificerande resultat i nybör-

Exempel på en översikt över en nybörjarbana 

Therese 

och Aedi

Kort om rallylydnad...
Rallylydnad började i USA och blev officiellt godkänd i 
Sverige1 juli 2011

Alla hundraser kan tävla, även blandraser

Förare och hund jobbar i team för att klara en bana

4 kasser finns: nybörjare, fortsättning, avancerad och mästare

Passar även bra för förare med funktionshinder

Det finns 70st olika skyltar med uppgifter uppdelade i 
svårighetsgrad

Alla ekipage startar på 100 poäng och får sedan avdrag 
beroende på hur många fel som begås

Läs mer på Brukshundklubbens hemsida:
www.brukshundklubben.se
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Som ni säkert vet så finns det mycket som ska klaffa i en specialklubb som 
vår. Vi i detta års styrelse vill gärna släppa fram nya som gamla förmågor 
till att delta i det gemensamma arbete som görs för att driva klubben. Vi 
tror att det blir mycket trevligare och roligare om vi alla hjälps åt med att 
föra klubben framåt. Inom några områden finns det särskillt stort behov 
just nu av att medlemmar tar över funktioner. Som ni säkert läst om i 
tidigare nummer av tidningen söker vi er som är intesserade av att delta i 
vårt arbete kring avel, mentalitet och lydnads frågor. Här är vi intresserade 
av att du som tycker att detta är spännade och vill lyfta frågor som rör det 
ämne du vill jobba med får en chans att göra just detta. Tveka inte att höra 
av dig till respektive ansvarige om du är intresserad av att vet mer om hur 
detta går till.  

Det vi nu söker är någon som kan tänka sig att sköta om vår klubbshop. 
Detta arbete går ut på att ta emot beställningar, skicka iväg dessa och att 
hålla ordning på det lilla lagret av saker som vi säljer. Du som vill göra detta 
kommer att ha god kontakt med styrelsen och speciellt med vår kassör 
för att se så att betalningarna för beställningen kommit in. Du får även 
vara med och se över vårt sortiment som behöver förnyas och där arbetet 
med detta redan har börjat. Vi kan alltså se fram emot nyheter i shoppen 
framöver. Känner du som läser detta att det kunde vara något för dig så 
tveka inte att höra av dig till Ingbritt Sannel för vidare information.

Nästa efterlysning är av en grupp som kan tänka sig att jobba med vår spe-
cialutställning 2016. Under hösten kommer vi behöva besluta om vart den-
na utställning ska vara och vi i styrelsen vill kolla av med er medlemmar  för 
att se om ni har några bra idéer kring detta. Dels behöver vi ha en bra plats 
att vara på och dels behöver det vara en grupp bestående av medlemmar 
som vill jobba med utställningen. Vi vet t.ex. att det finns många medlem-
mar i södra Sverige och att det var länge sedan vi höll en specialutställn-

Fritt fram för aktiva 
medlemmar att hugga in!
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ing där. Som läget är nu gällande antalet medlemmar och var i landet vi 
bor så är antalet medlemmar som bor i söder dominerande. Gruppen som 
har hand om en utställning får vägledning av vår utstälningsansvarige och 
hjälp med riktilinjer kring utställningen. Om just du känner att det hade 
varit kul att ingå i denna grupp så hör av dig till utställningsansvarige 
Ingbrit Sannel. Finns det synpunkter på vart vi ska lägga specialutställnin-
gen 2016 så tar vi tacksamt emot dessa. Utställningarna 2014 och 2015 är 
redan besämda att hållas i Norrtälje samt Dalsjöfors. 

Vi önskar att ni hör av er om ni har frågor, synpunkter eller bra idéer!

Maila till Ingbritt Sannel: ordforande@islandshunden.se  

Styrelsen
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Att djur har en positiv inverkan på oss är 
sedan länge känt. Terapihundar används 
allt mer i vården idag. Även inom detta 
område finns den isländska fårhunden.

En vård- eller terapihund skall vara en 
motivationsfaktor i vård, omsorg, rehabili-
tering eller socialt arbete. Hunden arbetar 
tillsammans med sin förare och båda ska 
ha genomgått en utbildning till vård- eller 
terapihunds-team. Det finns olika utbildn-
ingssamordnare för detta i Sverige. Hun-
den genomgår först ett lämplighetstest för 
att se om den kan antas till utbildningen. 
Efter kursen gör ekipaget ett diplomering-
stest som ska vara godkänt för att de ska 
få titulera sig vård- eller terapihunds-team. 
Att använda hundar inom vård och omsorg 
har förekommit på olika sätt sedan lång tid 

tillbaka. I Amerika, England och vissa andra 
länder har man under ett flertal år kunnat 
få hund på remiss om man ansett att detta 
gynnat patientens tillfrisknande. Under de 
senaste 7-8 åren har vi i Sverige haft utbild-
ningsmöjligheter till vård- och terapihund-
steam. 

Positiva forskningsresultat
Forskning visar på gynnsamma faktorer för 
personer som har husdjur. Inte bara det 
faktum att hund- och hästägare ofta rör 
på sig regelbundet och får fysisk motion 
utan bara det faktum att ha tillgång till ett 
djur för beröring och att prata med gör en 
person gott. Idag bedrivs forskning på ef-
fekter av hormonet oxytocin och hur detta 
hormon påverkar oss. Oxytocin gör oss 
lugna, sociala och sänker hjärtfrekvensen 

Flisa ska blir en terapihund

Text och bild: Marie Lindström
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samt sänker blodtrycket och har en allmänt 
läkande effekt på kroppen. Oxytocinfrisättning 
stimuleras genom positiv beröring. 
Beröring människor mellan eller mellan 
människa och djur. Här har vi mycket nytta 
av vård- och terapihundar. Det är accepterat 
att klappa på en hund och man får de posi-
tiva effekterna av beröringen. Att regelbun-
den få träffa hundteamet har gjort att man 
för vissa personer inom äldreomsorgen har 
kunnat dra ner på lugnande mediciner.

Varför en speciellt utbildad hund?
De positiva effekterna finns där även i 
samvaron av en icke utbildad hund om 
mötet är positivt. Svaret blir att ett utbil-
dat team har oftast så mycket mer kunskap 
om hur man kan arbeta för att möta be-
hovet hos den person som man ska arbeta 
med. Ett utbildat team ska stå för kvalité och 
säkerhet då det är viktiga delar i utbildnin-
gen. Hygienkrav samt hänsyn till allergiska 
personer ska vara en självklarhet för det 
utbildade teamet.

Islandshunden Flisas arbete
Flisa (Diljas Fina Lýsa) arbetar tillsam-
mans med mig på Resursteamets dagliga 
verksamhet. Här har hon varit med sedan 
hon var liten valp och fått vänja sig vid 
miljön och de personer som är där. För 
Flisa är Resursteamet hennes andra hem. 
Resursteamet vänder sig till personer mel-
lan 19 och 65 som förvärvat en hjärnskada 
genom t.ex stroke eller som har en med-
född funktionsnedsättning som ADHC, 
Asperger eller lindrig utvecklingsstörn-
ing. Flisa finns med på jobbet två till tre 
dagar i veckan. Övriga vardagar är hon 
på hunddagis. Flisas uppgifter är att vara 
med oss på kontoret som trivselfaktor för 
spontana möten för den som mår gott av 
hundkontakt en stund. Hon är också med 
i gruppverksamhet där deltagarna har valt 

just hundverksamhet. Exakt vad man gör 
utgår från deltagarnas mål med sin verk-
samhet i stort och önskemål med hund-
verksamheten specifikt. Vilostunder för 
Flisa mellan de olika arbetspassen är också 
viktigt under dagen. Då får hon vara i fred 
i sin egen hörna där hon inte ska störas. 
Vad deltagarna vill göra då de träffar hun-
darna är olika. Vanliga hundaktiviteter är 
ofta uppskattade till exempel agility, eller 
spår och sök i skogen samt promenader. Men 
att bara få klappa eller ha hunden nära sig 
är också viktigt. Förarens uppgift är att fin-
nas som stöd för deltagarna och hunden 
att mötas och arbeta tillsammans samt att 
anpassa verksamheten efter de behov och 
förutsättningar personerna har.
Ett exempel från mitt arbete med hundar 
på Resursteamet är en kvinna som har 
svårt att delta i gruppverksamhet men som 
uppskattar umgänget med hundarna så 
mycket att det har blivit ok att vara i en 
grupp där andra delar samma intresse. Ett 
annat exempel är en dam som varje gång 
hon kommer till oss ropar på sin älskling 
Flisa. För henne är det viktigt 
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att Flisa finns där, att få klappa henne och 
få en slick på kinden samt att få dela sin 
macka med henne. En av de grupper som vi 
jobbar med har tillsammans med mig och 
Flisa tränat in ett program till musik och 
haft en uppvisning med detta. Ett av Flisas 
och mitt svåraste uppdrag har varit med 
en kvinna som inte har något verbalt språk 
och bara kan röra lite på en arm och hand. 
Hon har svårt med vakenheten och det 
egna initiativet. Jag provade mig fram med 
olika saker att göra där hon kunde använda 
sin hand som fungerade. Flisa har på så sätt 
fått många doggybrick med godis, aktiv-
itetsbollar med godis i och vi har uppfunnit 
hundpingis där Flisa och kvinnan puttar boll 
över ett bord till varandra. Små mjukisdjur 
har också burits till denna kvinna som i sin 
tur fått ta emot dem med sin hand. Idag är 
denna kvinna mer vaken och alert, särskilt 
i aktiviteter med Flisa. Hon har blivit lite 
mer skicklig med sin hand i olika rörelser 
även om det tar lång tid och kräver mycket 
övning. 

Att hitta rätt aktivitet
Endast fantasin sätter gränser för vad man 
som hundförare hittar på tillsammans med 
sin hund och den man möter. Men det gäller 
att finna en aktivitet som matchar behovet 
och önskemålet hos den man arbetar till-
sammans med och som passar hunden. 
Men oavsett val av aktivitet så stimulerar 
hundaktivitet generellt minne, socialt sam-

spel, motorik, koordination samt det egna 
välbefinnandet. Förutsatt att mötet med 
hunden i grunden är positivt.
Arbetet för en vård- eller terapihund är 
med andra ord mycket mångfasetterat men 
en sak är gemensam oavsett aktivitet och 
det är att hunden ska kunna arbeta med 
och fokusera på en annan person. Föraren 
är viktig för hunden och hunden ska veta 
att den alltid har förarens stöd men får inte 
vara för bunden till denna utan behöver 
kunna arbeta på egen tass tillsammans 
med andra personer. 

Bra egenskaper
En vård- eller terapihund får lära sig många 
moment på sin utbildning men man ser 
också till att ge hunden positiv feedback 
på dess egna egenskaper som man finner 
passar bra i jobbet. Flisa har en fin egen-
skap som jag inte har lärt henne och det 
är att hälsa på alla som kommer till Resur-
steamet. Hon ser och bekräftar både delta-
gare och personal. Hon tassar mjukt fram 
och vill skapa kontakt. Hon lägger sig gär-
na på rygg och vill bli klappad på magen. 
Detta får många att böja på både rygg och 
knän för att nå ner till henne. Inte minst 
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flera förare av färdtjänstbilar som kommer 
för att hämta och lämna våra deltagare blir 
sittandes i korridoren för att klappa Flisa 
en stund. Så utöver det uppdrag som Flisa 
har med våra deltagare så innebär hennes 
närvaro på kontoret att många mjuknar 
upp och tar sig en liten stund för att klappa 
henne. Ett leende sprider sig gärna i ansik-
tet på den hon tar kontakt med. 

Valet av isländsk fårhund
Varför det blev en isländsk fårhund som jag 
valde till terapihund var en slump. Jag hade 
goda erfarenheter av vallhundens lättlärd-
het och alerthet genom Flisas kollega Axa, 
en groendahl. Men en groendahl är lite väl 
stor för min egen del. En lite mindre hund 
som kan sitta i ett knä var det jag letade 
efter. Så fick jag se en bild av en islänning 
i en hundtidning och blev väl i stort sett 
genast förtjust i rasen. Men det räcker inte 
bara med ett tilldragande yttre så jag tog 
reda på mer om rasen. Jag besökte upp-
födare och gick på utställningar och pratade 

med folk som hade erfarenhet av rasen och 
frågade om dess egenskaper. Det mesta 
som jag fick höra var de positiva egenska-
per som jag sökte för en terapihund som 
social, lättlärd men också självständig. 
Dessutom gärna kärvänlig och bra med 
andra hundar. Så långt var allt väl men där 
fanns också skällighet i rasen berättades 
det för mig. Det är ingen bra egenskap hos 
en vård- eller terapihund, skall skapar ofta 
oro. Men det jag möttes av runt utställn-
ingsringarna var inga skälliga hundar utan 
hundar som lugnt kopplade av i väntan på 
att något skulle hända vilket är en mycket 
bra egenskap för en terapihund. Så jag 
vågade mig på att prova denna ras och fann 
min lilla blivande terapihund hos Ingbritt 
och Bertil Sannel på Diljas kennel i Tystberga. 
Hon blev enda valpen i sin kull så jag hade 
inga syskon att jämföra med. Men jag fick 
första tjing på valp och då jag tyckte 
mycket om mamman (Diljas Goá Freyja) så 
hoppades jag på att denna lilla valp skulle 
brås på sin mor. Det har hon 
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nog också gjort. Flisa blev redan från första 
stund en självklar liten varelse på jobbet. 
Hon är uppskattad och man frågar efter 
henne när hon inte är där. Hon är tyst och 
lugn för det mesta. Men om hon tycker något 
är riktigt roligt kan det komma något skall 
så vi har till viss del fått träna henne i att 
jobba tyst. Men skallet är inget stort prob-
lem med Flisa. Hon är till både nytta och 
glädje på sin enhet på Resursteamet på 
många olika sätt. Hon är bara två år drygt 
och är redan en så duktig liten hund som 
på ett klokt sätt anpassar sig till den 
uppgift hon har. Men hon är också en lyck-
ligt lottad hund som får mycket kärlek och 
aktivitet i sitt liv. 

Mail: marie-lindstrom@telia.com

Marie och Flisa

Flisa väntar nu på att få göra sitt slutprov 
och bli godkänd som diplomerad terapihund.

Kort om terapihundar...
Terapihund är en typ av tjänstehund som tillsammans med 
en förare ger stöd till människor inom vård, skola och 
omsorg.

En terapihund arbetar för att öka patientens, klientens eller 
elevens motivation, välbefinnande och hälsa.

En terapihund arbetar med fysisk, psykisk, social och kog-
nitiv träning hos människor som är inlagda på till exempel 
sjukhus, vårdhem, fängelse och psykiatriska institutioner, 
för att förbättra deras livskvalitet.

Hundarna ska tåla att bli klappade och kelade med av helt 
okända personer. 

Läs mer på Svenska Terapihundsföreningens hemsida:
www.svth.se
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Att välja rätt hane till sin tik är viktigt med 
tanke på avelsbasen för rasen. Hur kan 
vi då bättre använda vårt avelsmaterial 
här i Sverige?

Med hjälp av dataprogrammet LatHunden 
har jag kunnat beräkna hanhundarnas in-
verkan på den svenska populationens 
avelsbas. Det väsentliga för hur stor in-
verkan en hund har på den totala popu-
lationen är inte hur många avkommor en 
avelshund har utan hur många avkommor 
efter den som i sin tur går i avel i nästa 
generation osv.
En hanhund som har många avkommor 
men där endast ett fåtal blir avelsdjur får 
inget stort genomslag i rasen. Å andra 
sidan kan en hanhund med få avkommor få 
stort genomslag om många av hans avkom-
mor går vidare i avel. 

Underlaget för beräkningen omfattar alla 
svenskregistrerade hanar registrerade i 
perioden 2004–2012. Med andra ord sven-
skregistrerade hanar i åldern 2 till 8 år. I 
kriterierna för beräkningen ingår hanhun-
dens egen inavel och den genomsnittliga 
inaveln för hanens ”kullar” jämfört med ras-
ens genomsnittliga inavel för tidsperioden.
Programmet parar valda hanar med samt-
liga tikar som har varit aktiva under den pe-
riod som omfattas av den senaste beräknin-
gen av avelsbas för rasen. För varje parning 
beräknas den tänkta ”kullens” inavelsgrad. 
Efter att samtliga ”kullar” är beräknade 
beräknas fullständigheterna i de produc-
erade ”kullarnas” stamtavlor som kullarnas 
inavelsgrad. Den beräknade inavelsgraden 
justeras genom interna beräkningar för 
rasen till att motsvara fullständiga stamtav-
lor i fem generationer.

Hanhundars användning 
och inverkan på 
avelsbasen

Hektor, en isländsk hane som användts mycket inom aveln på 
Island. Bild tagen av Ágúst Ágústsson.
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Reg.nr. Namn Inverkan i procentuell 
avvikelse från rasmedelvärdet

S56592/2009 Elmo av Ylveli -85 %

S30647/2008 Leiru Örn -79

S45635/2006 Kersins Freyr -77

S45323/2006 Leiru Sámur -77

S13141/2009 Snjófells Loki -73

S35672/2005 Vaskurs Hedinn Traustisson -65

S30261/2008 Brytarspetzens Dyggur Pratason -65

S11694/2007 Aslan -63

S51784/2005 Hrappur -60

S23636/2006 Gáski -60

SE26839/2011 Samur -59

S53888/2007 Agnar -57

S25749/2005 Bergspetsens Balti -54

S29215/2007 Meester Ridge Galdur -53

SE42571/2011 Linarfins Milo -50

SE54776/2010 Vestanvindur Akkur Orrason -49

S39062/2005 Smedbyggets bikar -48

S31640/2007 Icetops Cesar -48

S23147/2006 Lizz-Bon’s Balder -46

SE14010/2010 Ishildurs Elli -45

S62969/2008 Vaskurs Nebbi Gislisson -43

I listan nedanför redovisas hanens korrig-
erade inavel och värde jämfört med rasens 
medelvärde. Jämförelsen visar en procen-
tuell avvikelse från rasmedelvärdet. Ett 
negativt värde är därför positivt, hanen 
ger avkomma med lägre inavel än rasen i 
genomsnitt vid parning med rasens tikar.
Den presenterade listan är aktuell fram till 
dess att en ny uppdatering görs i början 
på nästa år. Vi hoppas att den kan vara ett 

intressant verktyg för såväl uppfödare som 
hanhundsägare när ni letar individer för 
avel och när avelsbeslut skall tas. Märk väl 
att det i denna beräkning inte ingår några 
kriterier för mentalitet, hälsa och exteriör.

Ansvarig för avelsfrågor
Mail: avel@islandshunden.se

May Britt Sannerholt
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SE11542/2011 Ishildurs Aslan -43

S17434/2005 Buåsens Edo -42

SE49072/2010 Bassi -41

S61975/2006 Brytarspetzens Spakur -40

S17878/2007 Vaskurs Laxi Dynursson -40

S58390/2006 Lizz-Bon’s Gaski -39

S20234/2008 Lizz-Bon’s  Sámur -38

S22520/2008 Menjarinn Dugur Rokason -37

S32221/2007 Bangsi -35

S27330/2008 Kveikja Litfri-Bilur -35

S37480/2009 Icetops Andi -35

S44270/2005 Pretty-Prud’s Piltur -34

S34383/2008 Bjarki -34

S13118/2006 Lóki -33

S57205/2005 Snorre -33

S12929/2008 Ishildurs Asi -32

S48191/2005 Geisir -26

S22242/2007 Árperla Baldur -26

S31645/2007 Ástvinur Ganti -26

S23573/2009 Skimras Tindur -26

S62996/2009 Balder -25
Källa: Lathunden

Vill du veta mer om hundar, provparningar eller hälsostatus? 
Inne på “Avelsdata” kan du hitta information om alla hundar som är 
registrerade i Sverige. Läs mer på SKK’s hemsida eller på avelsdatas 
inloggningssida, http://kennet.skk.se/avelsdata. Här kan du enkelt 
registrera dig och få tillgång hela registret. 

Vill du veta hur dessa hundar ser ut? 
På “Bettans Bilder” kan du hitta bilder på många av de isländska 
fårhundar som finns och har funnits i Sverige genom åren.  
Läs mer på http://www.icelandic-sheepdog-picture-gallery.com
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Senaste officiella hälsoresultat från SKK Avelsdata
 20130527-20130905

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE60615/2010 Embla T HD grad A Drengur Meester

Ridge Katla

SE37608/2012 Ástvinur Kría 
Glitbrá 

T HD grad A Hi Lydur 
Seifur

Fältstigen
Salka

SE39971/2012 Virkur’s Brac 
Colason 

H HD grad A Losnabakken’s 
Cola-Teit Urson

Mon Gårds 
Ayla

SE47128/2011 Freja T HD grad A Fieldworks 
Raumur

Slättekullens 
Eida

SE39972/2012 Virkur’s Durc 
Colason

H HD grad B Losnabakken’s 
Cola-Teit Urson 

Mon Gårds 
Ayla

SE37606/2012 Ástvinur Kátur 
Silfurgeisli

H HD grad B Hi Lydur 
Seifur

Fältstigen
Salka

SE19936/2011 Nóis Örk Eitill H HD grad B Elduris Dropi Nóis Örk 
Leista

SE43678/2011 Eistla T HD grad C Hjálmur Tellusdream 
Dimma

SE39974/2012 Virkur’s Ebra 
Coladottir

T HD grad C Losnabakken’s 
Cola-Teit Urson

Mon Gårds 
Ayla

SE50697/2011 Icetops Irpa T HD grad C Icetops 
Leistur

Mon Gårds 
Ronja

S35946/2005 Islyckans Grim H HD grad C Skreppeng’s 
Gryssli

Wadsteinas 
Frani

HD - Nya avläsningssystemet

I varje nummer av tidningen redovisar vi de senaste resultaten av hälsoundersökningarna 
som gjorts de senaste månaderna. Det som undersöks normalt är HD (höftröntgen), ED 
(armbågsröntgen), Ögonlysning, MH (mentalbeskrivning) samt BPH (Beteende- och person-
lighetsbeskrivning hund). Dessa undersökningar görs för att vi ska kunna följa hälsosta-
tusen för den isländska rasen. Dessa uppgifter är viktiga för uppfödare som så klart vill avla 
på friska individer och för hundägare som tävlar t.ex. agility eller deltar i andra aktiviteter 
med fart i. Har du frågor om detta så hör av dig till avelskommittén: avel@islandshunden.se      
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Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE43678/2011 Eistla T ED ua (0) Hjálmur Tellusdrea

Dimma

SE39974/2012 Virkur’s Ebra
Coladottir

T ED ua (0) Losnabakken’s 
Cola-Teit Urson

Mon Gårds 
Ayla

SE37606/2012 Ástvinur Kátur 
Silfurgeisli

H ED ua (0) Hi Lydur 
Seifur

Fältstigen 
Salka

ED (f.d. AD)

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE60615/2010 Embla T Öga UA Drengur Meester

Ridge Katla

SE48577/2010 Konungsbergets 
Arnstein Vikingson

H Öga UA Meester Ridge 
Gisle Viking

Svenska 
Engårdens 
Steina

SE39971/2012 Virkur’s Brac 
Colason

H Öga UA Losnabakken’s 
Cola-Teit Urson

Mon Gårds 
Ayla

SE50697/2011 Icetops Irpa T Öga UA Icetops 
Leistur

Mon Gårds 
Ronja

Ögonlysning - Nya protokollet

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE18927/2012 Tildra T Känd BPH-

status
Gimgölets 
Spoi

Brytaspetzens 
Dúfa

SE32816/2011 Largo’s Zaeta T Känd BPH-
status

Smårsgården 
Moldi

Largo’s Yssa

SE33221/2010 Iskristallens Hekla T Känd BPH-
status

Ástvinur Fjalar Diljas 
Smáralind

SE33224/2010 Iskristallens Laki H Känd BPH-
status

Ástvinur Fjalar Diljas 
Smáralind

SE37433/2011 Diljas Fina Lysa T Känd BPH-
status

Snjófells Loki Diljas Góa 
Freyja

BPH

Regnr. Hundensnamn Kön Diagnos Fader Moder
SE18080/2012 Diljas Ljufa Frida T Känd MH-

status
Snjófells Loki Diljas Góa 

Freyja

MH
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Som ni säkert vet så har klubben ett antal tjänster för dig som är medlem och föder 
upp isländsk fårhund. För dig som planerar eller redan har fått en kull så kan klubben 
hjälpa dig med hänvisning av valparna på klubbens hemsida. De nya kriterierna för 
valphänvisning finns att läsa på klubbens hemsida under fliken “Valpar”. Där hittar du 
även den blankett som ska fyllas i och skickas in till mig. En hänvisning kostar 50:-/
kull och 100:-/kull om du vill ha med en bild på valparna eller föräldrarna. Jag har även 
hand om omplaceringar av vuxna hundar och detta kan du också hitta information 
om på klubbens hemsida. Har du några frågor angående valphänvisning så tveka inte 
att höra av dig till mig.

Elisabet Idefelt
Mail: valp@islandshunden.se

Valphänvisning...

Elisabet 

Klubbshoppen!

Du vet väl att klubben har en shop på hemsidan? Där säljs t-shirts och 
tröjor med klubbens logotyp, muggar, årshäften från tidigare år och 
vår nya snygga dekal att ha på bilen.
Vi håller på att se över sortimentet för att bättre tillgodose medlem-
marnas önskemål. Den senaste nyheten är ett tygmärke med klubbens 
logo som man kan sy på sin hundförarväst eller väska. Detta tygmärke 
kommer att finnas i shopen i slutet av september. Håll utkik!

Har du något önskemål om vad du vill se ska finnas i shoppen så hör 
av dig till: shop@islandshunden.se

Du hittar shoppen på www.islandshunden.se under fliken “Shop”!      
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Boktips!

Ingbritt 

Den här boken är bara en av många som 
handlar om mentalitet. Om du är nyfiken 
och vill veta mer om vad beteckningen MH 
står för så får du det tydligt förklarat här 
av några av de personer som kan mest om 
det i Sverige och som varit med och skapat 
det. Den innehåller bl.a. en vetenskaplig 
utvärdering av MH och när vi nu även har 
BPH att välja på när vi vill utvärdera hun-
dar är det en utmärkt grund att stå på vid 
jämförelser. Författarna har även varit ak-
tiva i framtagandet av BPH och vill ni veta 
mer om det finns mycket att läsa på SKK:s 
hemsida.
Men den här boken försöker också hjälpa 
oss hundägare att hitta metoder att lägga 
upp träning utifrån vår hunds mentalitet 
såväl för de som vill tävla som för de som 

bara vill bättre förstå sin hunds reaktioner 
på kloklippning eller i vardagslydnaden.
Curt och Ingalill Blixt och Kent Svartberg 
ger oss tankar om såväl historien kring 
utvärdering av mentalitet, hur man gjort 
det och varför?  De ger oss såväl praktiska 
råd som kunskaper i etologi och boken 
förespråkar individanpassad träning, något 
jag tror passar vår ras utmärkt.

Då var det dags igen...

Almanackan för 2014 behöver fina bilder av era hundar!
Rota ibland era bilder och sänd in era bidrag. För 2014 

har vi inget särskilt tema bara bra bilder på härliga 
islänningar i vardagen.

Maila in era bidrag digitalt till Johanna Beijer:
grafik@islandshunden.se

Vi behöver era bilder senast den 20 oktober. 
2014 års almanacka kommer att kunna beställas i 

shoppen i början av december.  
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Det har kommit upp en fråga om “snopp-
dropp” på hanar. Här kommer ett litet 
tips om det
 
Det heter normalt förhudskatarr och van-
liga tecken på det är att det kommer en 
gul eller grön kletig vätska från “snoppen”. 
En del  hanhundar kan få besvär av detta 
i stort sett från det dom blir könsmogna, 
alltså när dom börjar att lyfta benet för 
att kissa. Ge akt på om din hund börjar 
att slicka sig ofta under magen och om 
det kommer missfärgad vätska. Ser du att 
det är kletigt så tveka inte att skölja bort 
bakterierna som finns under förhuden. Det 
är enkelt när man väl har vant hunden vid 
att man känner igenom de “nedre region-
erna”, dessutom ligger våra hundar gärna 
på rygg och då ser man också tydligt hur 
det ser ut. Det är bra att göra rent så fort 
som möjligt!

Det du behöver är en örontuta av gummi. 
En sådan köps på apotek för att spola öron 
med. Den är mjuk och bra och gör inte ont 
om man kommer emot det inre könsor-
ganet, penis.
Använd saltvatten vid lindriga besvär:  
koka upp en liter vatten med 1 tsk salt, ca 
5 minuter, låt svalna. Det blir då en 0,9% 
saltlösning som är kroppsnära och inte 
svider. (Är också bra att ha vid sårskador på 
både människor och djur).
Vid svåra besvär när det är grönt klet; köp 
flytande tvål Laktacyd med blå text, den är 

Det kom upp en fråga...
utan parfym, finns på apotek och i en del 
livsmedelsaffärer. Blanda 25ml Laktacyd 
med 75ml fingervarmt vatten.
 
Gör i ordning den vätska du ska använda i 
en liten djup skål, kläm ut luften ur öron-
tutan och dra upp vätskan i den. Jag bru-
kar ställa hunden vid mina ben så kan den 
stödja sig mot mig. Ta ett tag om förhuden 
och dra ut den lite grann och för sedan för-
siktigt in spetsen på örontutan ett par mm 
och spola in vätskan, dra ut tutan och håll 
igen förhuden med fingrarna  och krama 
lite så att vätskan sköljer runt, släpp taget 
och låt det rinna ut.
Spola morgon och kväll i 1-3 dagar. Före-
byggande kan man spola en gång/mån.
 
OBS !  Örontutan skall kokas efter varje an-
vändning, skölj först ur den flera ggr i rent 
vatten, fyll den och lägg ner i kastrull med 
täckande vatten och koka 20 min.

Lycka till!

Mail: karin.ost@telia.com

Karin Öst
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Fototävling!
Vad ska nästa nummer av tidningen ha för 

bild på framsidan?

Det kan bli din bild!

Nu utlyser vi en fototävling där första pris är att får 
sin bild på framsidan av tidningen. 

Temat är lekfullhet och bilden ska visa den härliga 
lekfulla islänningen. 

För att vi ska kunna använda bilden så tänk på följande:
Bilden ska vara i stort format, gärna uppåt 10MB. 

Bra komposition, bra uttryck och bra skärpa är goda 
egenskaper som premieras. Din bild mailar du till  

tavling@islandshunden.se
Vi vill ha ditt bidrag senast den 1 november!

En jury bestående av Ursula Brehmer, Ingbritt Sannel och Johanna Beijer 
kommer att utse vinnaren.
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www.grafiskaboden.se

Grafiska
Boden.

Behöver du hjälp med

eller något annat så hjälper Grafiska Boden dig! 

Grafisk design skapad för dig. 

LOGOTYP BROSCHYR HEMSIDA
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Jag kan garantera att Tuva redan är högt älskad här i familjen 
och inte undra på det när det är en sådan underbar hund. 
Hon är inte bara söt och fin hon har ett toppentempera-
ment och är gudomligt snäll. Första natten blev det inte my-
cket sova av. Då höll hon igång till 03.00 sedan var det fullt 
kör igen vid 04.40. Jag sov nere med henne första natten, 
ja eller sov jag höll henne sällskap. En av dagarna var vi ute 
precis hela dagen. Hon tultade glatt med här på gården och 
hälsade på getterna och hästarna. Hon var redan då som 
en fullfjädrad liten gårdshund och följde oss vart vi än gick. 
Hon tyckte om att gå in i stallet och ta små tupplurar. Det 
var väl svalt och skönt på betonggolvet kan jag tänka. Jag 
och tjejerna höll oss här hemma på gården med Tuva hela 
dagen, så att hon i lugn och ro skulle få bekanta sig med 

oss och med omgivningarna. Vid 23.15 trippade hon med mig och tog in de två hästar vi 
för tillfället har uppstallade (resten går på bete) och släppte in getterna i deras natthage. 
Sedan kan jag lova att hon slocknade. Hon har inte rört sig under natten. 04.30 var vi ut 
och gjorde en liten kissrunda på gården och sedan slockande hon igen och jag fick väcka 
henne 8.00. Även natten efter sov jag nere med Tuva. Nu verkar hon ha kommit till ro och 
hittat sin plats, för nu är hon nöjd med att gå och lägga sig under soffan om jag går upp på 
övervåningen och fixar med saker, så snart kan hon nog börja sova utan mig som sällskap. 
Tuva är positv, framåt, nyfiken men samtidigt ödmjuk och försiktig. Hon är helt underbar 
och jag kan lova dig att hon kommer att bli ömt omvårdad och omhändertagen här under 
hela sitt förhoppningsvis långa liv. Det blir långa, aktiva dagar med familjen. Tuva har 
fortfarande mycket kvar att utforska här hemma och hon gör det med stor nyfikenhet. Att 
studsa fram i högt gräs det är kul det. En dag fick hon också följa med till vår andra fastighet, 
där vi har sommarbete och det hus vi kommer att renovera och flytta till någon gång 
framöver. Där har vi också grisarna, så då har hon även sett dem. Roligast var ändå att åka 
runt i den stora sandhög som ligger där på gården. Hon och tjejerna klättrade glatt runt 
i högen och vi fick en del sand med oss hem! Flickorna avgudar henne och Tuva dem. De 
kommer att ha mycket roligt tillsammans 
framöver, det är ett som är säkert. Tuva 
följer dem gärna runt här på gården och 
hon tycker det är spännande att sitta un-
der studsmattan och studera dem när de 
hoppar runt. Nu ska vi vara hemma hela 
sommaren och njuta av Tuva och de andra 
djuren och jobba med allt som hör gården 
och djuren till. 

Hälsningar Terese Andersson 
med familj och lilla Tuva!

En liten rapport från en älskad valps första tid hos 
sin familj...

Älskad valp, Wadsteinas Tuva Rodjadotter
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I nästa nummer...

OBS! Klubben har bytt från 
PlusGiro till BankGiro!
Se till att du har rätt 

uppgifter när du ska betala
 in något till klubben:

SIFK’s BankGiro är: 156-9870

...blir det prat om avel, uppfödning, BPH och vintertider. 

Vill du ha med något i nästa nummer? Då vill vi ha ditt material 
senast den 1 november! Maila till tidningen@islandshunden.se

Vi önskar er alla en skön höst! 

Nästa nummer kommer i december!

På baksidan:
Itur SE26296/2010
en härlig höstdag.

Ägare: Henrik Wallberg 
Foto:

Snjófells Loki och Stefsstells Paradís älskar snö!
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Härlig
a höstti

der!

Tidningsretur:

SIFK
c/o Johanna Beijer
Möllekullavägen 127
294 93 Sölvesborg

Porto Betalt

Sverige

B


